
              EK-2 

T.C. 

KARAMAN VALİLİĞİ 

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü 

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 

Sıra 

No 

Hizmetin 

Adı 
Başvuruda İstenen Belgeler 

Hizmetin 

Tamamlanma 

Süresi 

(En Geç) 

1- 

Türk 

Vatandaş 

lığının 

Genel 

Olarak 

Kazanıl

ması 

1) İsteği belirten form dilekçe (VAT-3), 

2) Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin usulüne göre 

onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi, 

3) Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge ve evli ise eş ve çocuklarının aile bağını 

kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge.  

4) Medeni hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanmayı kanıtlayan belge, dul ise eşine ait  ölüm belgesi, 

5) Ana veya babanın velayetinde bulunan ve kendisi ile birlikte Türk Vatandaşlığını kazanması istenen çocuk var ise yurt içinde 

noterde veya yetkili memur huzurunda, yurt dışında ise dış temsilcilik yada ülkesi yetkili makamlarınca düzenlenmiş diğer 

ebeveynin muvafakatini gösteren belge veya usulüne göre onaylanmış noter tasdikli Türkçe tercümesi 

6) Türk vatandaşı birinci veya ikinci derce yakınları varsa bu kişilere ait müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt 

örneği. 

7) Toplumsal yaşama uyum sağlayabilecek düzeyde Türkçe konuşabildiğini gösteren Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınan 

belge veya öğrenim gördüğünü gösteren belge, 

8) Kişinin genel sağlık bakımından tehlike teşkil edecek bir hastalığı bulunmadığına dair, usul ve esasları Sağlık Bakanlığınca 

belirlenmiş olan sağlık raporu, 

9) Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağladığına ilişkin gelirini veya mesleğini ispatlayan 

çalışma izni, vergi levhası, taahhütname veya benzeri belge, 

10) Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz olarak beş yıl ikamet ettiğine dair İl Emniyet Müdürlüğünden 

alınacak yurda giriş ve çıkış tarihlerini gösterir belge, 

11) Başvuru tarihinden ileriye doğru vatandaşlık işlemlerinin sonuçlandırılmasına yetecek en az 6 ay süreli ikamet tezkeresi, 

12) Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyorsa onaylı bir örneği, 

13) Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından 

alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39. maddesi gereğince işlem 

yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı, 

14) Hizmet bedelinin maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz. 

 

Belgeler 

tamamlanmış 

ise 30 dakika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karar Mercii 

İçişleri 

Bakanlığı 

(N.V.İ.) 

 



2- 

Türk 

Vatandaş 

lığının 

İstisnai 

Olarak 

Kazanıl

ması 

Aşağıdaki şartlardan herhangi birini sağlayan yabancı, Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında 

Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir. 

En az 500.000 Amerikan Doları tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Ekonomi Bakanlığınca tespit edilen, 

En az 250.000 Amerikan Doları tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen, 

En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilen, 

Ç) En az 500.000 Amerikan Doları tutarında mevduatı 3 yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen, 

En az 500.000 Amerikan Doları tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı hazine Müsteşarlığınca 

tespit edilen, 

En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz yada yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın 

aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen. 

Türk vatandaşlığını istisnai olarak kazanmak isteyen yabancı hakkında Bakanlığın yazılı talimatı üzerine müracaat 

makamlarınca aşağıda belirtilen belgelerden oluşan dosya düzenlenir. 

1) İsteği belirten form dilekçe (VAT-4), 

2) Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin usulüne göre 

onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi, 

3) Medeni hal belgesi, bekar olduğunu gösterir belge, evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise ölümle son 

bulan evliliğe ait evlenme belgesi ve eşine ait ölüm belgesi, 

4) Ana veya babanın velayetinde bulunan ve kendisi ile birlikte Türk Vatandaşlığını kazanması istenen çocuk var ise yurt içinde 

noterde veya yetkili memur huzurunda, yurt dışında ise dış temsilcilik yada ülkesi yetkili makamlarınca düzenlenmiş diğer 

ebeveynin muvafakatini gösteren Türkçeye tercüme edilmiş usulüne göre onaylanmış belge  

5) Türk vatandaşı birinci veya ikinci derce yakınları varsa bu kişilere ait müracaat makamlarınca sistemden alınan n.k.ö.  

6) Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge ve evli ise eş ve çocuklarının aile bağını 

kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge,  

7) Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından 

alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince 

işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı, 

8) Hizmet bedelinin maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz. 

 

Belgeler 

tamamlanmış 

ise 30 dakika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karar Mercii  

İçişleri 

Bakanlığı 

(N.İ.V.G.M.) 

  

3- 

Türk 

Vatandaş 

lığının 

Yeniden 

Kazanıl

ması 

1) İsteği belirten form dilekçe (VAT-5), 

2) Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin usulüne göre 

onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi, 

3) Medenî hal belgesi, 

4) Kişi Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra varsa medenî halinde meydana gelen değişikliklere ilişkin belge, 

5) Evli ise eş ve çocuklarının aile bağını gösteren nüfus kayıt örneği veya benzeri belge. 

6) Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra kişinin kimlik bilgilerinde değişiklik olmuş ise bunu gösteren belge, 

7) Ana veya babanın velayetinde bulunan ve kendisi ile birlikte Türk Vatandaşlığını kazanması istenen çocuk var ise yurt içinde 

noterde veya yetkili memur huzurunda, yurt dışında ise dış temsilcilik yada ülkesi yetkili makamlarınca düzenlenmiş diğer 

ebeveynin muvafakatini gösteren belge veya usulüne göre onaylanmış noter tasdikli Türkçe tercümesi,  

8) Kanunun 14 üncü maddesi uyarınca Türk vatandaşlığını yeniden kazanmak isteyen kişinin, başvuru tarihinden geriye doğru 

Belgeler 

tamamlanmış 

ise 30 dakika 

 

 

Karar Mercii 

İçişleri 

Bakanlığı 

(N.İ.V.G.M.) 

 

 



Türkiye’de kesintisiz olarak üç yıl ikamet ettiğine dair İl Emniyet Müdürlüğünden alınan yurda giriş ve çıkış tarihlerini gösteren 

belge ve başvuru tarihinden ileriye doğru vatandaşlık işlemlerinin sonuçlandırılmasına yetecek süreli ikamet tezkeresi, 

9) Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz. 

4- 

Türk 

Vatandaş 

lığının 

Evlenme 

Yoluyla 

Kazanıl

ması 

1) İsteği belirten form dilekçe (VAT-6), 

2) Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin usulüne göre 

onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi, 

3) Tescile esas olacak şekilde tüm kimlik bilgilerini gösteren usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi, 

4) Yerleşim yeri Türkiye’de bulunuyor ise en son tarihli ikamet tezkeresi. 

5) Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyor ise onaylı bir örneği, 

6) Ana veya babanın velayetinde bulunan ve kendisi ile birlikte Türk Vatandaşlığını kazanması istenen çocuk var ise yurt içinde 

noterde veya yetkili memur huzurunda, yurt dışında ise dış temsilcilik yada ülkesi yetkili makamlarınca düzenlenmiş diğer 

ebeveynin muvafakatini gösteren belge veya usulüne göre onaylanmış noter tasdikli Türkçe tercümesi,  

7) Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından 

alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince 

işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı, 

8) Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz. 

 

 

Belgeler 

tamamlanmış 

ise 30 dakika 

 

 

 

Karar Mercii  

İçişleri 

Bakanlığı 

(N.İ.V.G.M.) 

  

5- 

Türk 

Vatandaş 

lığının 

Evlat 

Edinilme 

Yoluyla 

Kazanıl

ması 

1) Evlat edinenin isteğini belirten form dilekçe (VAT-7), 

2) Usulüne göre onaylanmış doğum belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi, 

3) Hangi ülke vatandaşı olduğunu gösteren belge, 

4) Evlat edinilenin veli yada vasisi olduğunu gösteren belge, 

5) Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz. 

Belgeler 

tamamlanmış 

ise 30 dakika 

Karar Mercii 

İçişleri 

Bakanlığı 

(N.İ.V.G.M.) 

 

6- 

Türk 

Vatandaş 

lığının 

Seçme 

Hakkı ile 

Kazanıl

ması 

1) İsteği belirten form dilekçe (VAT-8), 

2) Türk Vatandaşlığının kaybından sonra kazandığı devlet vatandaşlığını gösterir usulüne göre onaylanmış belgenin noter 

tasdikli Türkçe tercümesi, 

3) Usulüne göre onaylanmış medeni hal belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi, 

4) Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz. 

 

 

Belgeler 

tamamlanmış 

ise 30 dakika 

Karar Mercii 

İçişleri 

Bakanlığı 

(N.İ.V.G.M.) 

  

7- 

Türk 

Vatandaş 

lığından 

İzin 

Almak 

Suretiyle 

Çıkma 

1) İsteği belirten form dilekçe (VAT-9), 

2) Kişi, yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanmış ise buna ilişkin belge, henüz kazanmamış ise kazanmak istediği devlet 

vatandaşlığının kabul edileceğine ilişkin teminat belgesinin onaylanmış örneği, 

3) Türk Vatandaşlığından çıkma izni isteyen ana veya babaya bağlı olarak işlem gören çocuklar için diğer eşin muvafakat 

belgesi, muvafakat edilmemesi halinde hakim kararı, 

4) Çok vatandaşlığın aile kütüklerine tescil ettirilmesi, gerçekleşmemesi halinde yabancı devlet vatandaşı ile Türk Vatandaşı 

kişinin aynı kişi olduğu yönünde yabancı devlet makamlarınca alınacak usulüne göre onaylanmış denklik belgesi.  

Belgeler 

tamamlanmış 

ise 30 dakika 

Karar Mercii  

İçişleri Bak. 

(N.İ.V.G.M.)  



8- 

Türk 
Vatandaş 

lığının 

Seçme 
Hakkıyla 

Kaybı 

1) İsteği belirten form dilekçe (VAT-10), 

2) Kişinin kazandığı devlet vatandaşlığını gösteren usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi. 

Belgeler 

tamamlanmış ise 
20 dakika 

(Bakanlığımız 

ca adreslere 
kargo ile 

gönderilmekte 

dir.) 

9- 

Hususi 

Pasaport 

 

1) Nüfus Cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçici kimlik belgesi aslı 
2) 2 adet biyometrik fotoğraf 

3) Pasaport defter bedeli (Defterdarlık-bankalar) ve (makbuzlarda tahsil edilmiştir kaşesi ve ıslak imzalı olacak) 

4) NVİ web sitesinden alınan Hususi damgalı pasaport talep formu (Çalıştığı Kurum tarafından doldurulacak, Islak imzalı formun  üst 
kısmında imza, alt kısmında  imza ve mühür) (İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne daha önceden yetkili olarak bildirilen kişiler tarafından 

imzalanmış ve mühürlenmiş olacak) 

5) Hususi damgalı pasaport başvurusunda bulunan emekli veya çekilme nedeniyle hak sahiplerinin talep formu yerine kurum tarafından 

düzenlenmiş unvanı ve kadrosunu gösterir resmi belge istenir.(Kurum tarafından ıslak imzalı) 
6) Öğrenime devam eden çocuklar için öğrenci belgesi ( e-devlet kapısı barkod numaralı veya okuldan alınanlar ıslak imzalı olacak ) veya ( 

Yurt dışında Öğrenim görülen kurumdan alınan öğrenci belgelerinin apostil edilmiş/dış temsilikçe onaylanmış aslının yeminli tercüman 

tarafından yapılmış noter onaylı Türkçe tercümesi ile T.C. Büyükelçilik/Başkonsolosluk, Eğitim Müşavirlikleri/Ataşelikleri tarafından 
verilen öğrenci olduğunu belirten belge)   

7) Ergin olmayanlar veya kısıtlılar için muvafakat belgesi (Müracaat esnasında bulunmayan anne, baba veya vasi noterden muvafakat 

belgesi ve vekaletname) 

8) Varsa eski pasaportu yanında getirecek. 
9) Engelli olan çocuklar için sağlık raporu getirecek. 

Belgeler 

tamamlanmış ise 

20 dakika 

 
 

(Bakanlığımız 

ca adreslere 
kargo ile 

gönderilmekte 

dir.) 
 

 
10- 

Hizmet 
Pasaport 

1) Nüfus Cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçici kimlik belgesi aslı 

2) 2 Adet biyometrik fotoğraf 

3) Pasaport defter bedeli (Defterdarlık-bankalar)ve (makbuzlarda tahsil edilmiştir kaşesi ve ıslak imzalı olacak) 
4) NVİ web sitesinden alınan Hizmet damgalı pasaport talep formu (Çalıştığı Kurum tarafından doldurulacak, Islak imzalı formun  üst 

kısmında imza, alt kısmında  imza ve mühür) (İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne daha önceden yetkili olarak bildirilen kişiler tarafından 

imzalanmış ve mühürlenmiş olacak) 
5) Valilik Onayı 

6) Öğrenime devam eden çocuklar için öğrenci belgesi ( e-devlet kapısı barkod numaralı veya okuldan alınanlar ıslak imzalı olacak ) veya ( 

Yurt dışında Öğrenim görülen kurumdan alınan öğrenci belgelerinin apostil edilmiş/dış temsilikçe onaylanmış aslının yeminli tercüman 
tarafından yapılmış noter onaylı Türkçe tercümesi ile T.C. Büyükelçilik/Başkonsolosluk, Eğitim Müşavirlikleri/Ataşelikleri tarafından 

verilen öğrenci olduğunu belirten belge)   

7) Ergin olmayanlar veya kısıtlılar için muvafakat belgesi (Müracaat esnasında bulunmayan anne, baba veya vasi noterden muvafakat 

belgesi ve vekaletname) 
8) Varsa eski pasaportu yanında getirecek. 

9) Engelli olan çocuklar için sağlık raporu getirecek.1) Nüfus Cüzdanı,  

Belgeler 
tamamlanmış ise 

20 dakika 

 
 

(Bakanlığımız 

ca adreslere 
kargo ile 

gönderilmekte 

dir.) 

 

    

 
 

11- 

 

Diploma 
tik  

Pasaport  

 

1) Nüfus Cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçici kimlik belgesi aslı 
2) 2 Adet biyometrik fotoğraf 

3) Pasaport defter bedeli (Defterdarlık-bankalar)ve (makbuzlarda tahsil edilmiştir kaşesi ve ıslak imzalı olacak) 

4) TBMM eski üyesi ve/veya eski bakan olduğunu belirten Yasama Organı Üyesi ibareli TBMM Milletvekilleri Hizmetleri Başkanlığından 

 
Belgeler 

tamamlanmış ise 

20 dakika 



 

 
 

 

 
11- 

 

 
 

 

Diploma 
tik 

Pasaport 

alınan ıslak imzalı ve mühürlü belge. 

5) Başvuru Formu 
6) Hak sahibi ebeveynin yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden ergin çocuklarından (25 yaş 

tamamlanana kadar), öğrenim görülen kurumlardan alınan ıslak imzalı, e-imzalı veya e-devlet kapısı üzerinden alınan 60 günü geçmemiş 

öğrenci belgesi. 
7) Hak sahibi ebeveynin yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden ergin çocuklarından 25 yaşını 

tamamlamamış ergin çocukların doldurması gereken taahhütname. 

8) Başvuru sahibi adına başvuruda bulunacak ve/veya diplomatik pasaportu teslim alacak kişi için noter onaylı Vekaletname.  

9) Boşanma halinde çocukların velayetinin kime verildiğine dair mahkeme kararının aslı veya noter yada mahkeme onaylı velayet kararı 
belgesi. 

10) Engelli olan çocuklar için sağlık raporu getirecek. 

Belgeler 

tamamlanmış ise 
20 dakika 

 

 
(Bakanlığımız 

ca adreslere 

kargo ile 

gönderilmekte 
dir.) 

 

12- 

Yabancı 

Ülke Adli 
veya İdari 

Makamlar

ınca 
Verilen 

Boşanma 

Kararı 
nın Nüfus 

Kütükle 

rine 

Tescili 

1) Başvuru Formu, 
2) Aile kütüğüne tescili talep edilen usulüne göre onaylanmış kararın aslı ile noter veya dış temsilcilik tarafından onaylanmış veya ilgili 

ülkenin yetkili makamı tarafından Apostil şerhi tatbik edilerek onaylanmış Türkçe tercümesi. 

3) Adli veya idari makam kararında kesinleşme şerhi yok ise kararın verildiği ülke kanunlarına göre kesinleştiğine dair onaylanmış belge 

veya yazının aslı ile noter veya dış temsilcilik tarafından onaylanmış veya ilgili ülkenin yetkili makamı tarafından Apostil şerhi tatbik 
edilerek onaylanmış Türkçe tercümesi. 

4) Kimlik veya pasaport fotokopileri, taraflardan biri yabancı ise kimlik veya pasaportların noter tasdikli Türkçe tercümeleri. 

5) Vekil aracılığı ile yapılacak müracaatlarda noter tarafından düzenlenen fotoğraflı özel vekâletnamenin aslı veya onaylanmış aslına uygun 
örneği.  

6) Yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca verilen kararlarla ilgili daha önce Türk mahkemelerinde açılmış ve halen görülmekte olan 

dava dosyası bilgileri ile varsa kararların daha önce Türk mahkemelerince kesin hükme bağlanmış olduğuna ilişkin mahkeme kararının aslı 

veya fotokopisi ya da Türk mahkemelerinde halen devam eden bir dava yahut tanımanın Türk mahkemelerince evvelce reddedildiğine dair 
karar bulunmadığı yönünde adli makamlardan alınan belge başvuru formuna eklenir. 

7) Başvuruda alınan belgelerde eksiklik tespit edilenlere, belgedeki bu eksikliklerin tamamlanması için doksan günlük süre verilir. Bu süre 

içinde eksik belgelerin tamamlanmaması halinde başvuru reddedilir. 

Belgeler 

tamamlanmış ise 

30 dakika 
Karar Mercii 

İçişleri 

Bakanlığı 
(N.İ.V.G.M.) 
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K.K.T.C. 

Vatandaş 

larının 

Türk 
Vatandaşl

ığını Kaz. 

1) İsteği belirten form dilekçe (VAT-11), 

2) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığını doğumla kazandığını gösteren yetkili makamlarca verilmiş belge,  

3) Medenî hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise eşine ait ölüm belgesi, 
4) Evli ise eşinin, varsa ergin olmayan çocuklarının kimliklerini ve aile bağlarını kanıtlayan belge.  

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı 

hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz. 01/03/2019 

İlk Müracaat Yeri :Karaman İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri :Karaman Valiliği 

İsim   :Mustafa Metin YALÇIN    İsim   :Mehmet GÖZE 

Unvan   : İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü   Unvan   :Vali Yardımcısı V.  
Adres   :Sakabaşı Mah. Zeytindalı Bulvarı   Adres   :Sakabaşı Mah. Zeytindalı Bulvarı 

     No:144C  Karaman         No:144C  Karaman 

Tel    :2131130     Tel    :2267000-2267021 

Faks     :2139244     Faks     :2267074 

e-Posta   :karamanilnufus@nvi.gov.tr   e-Posta   :Mehmet.göze@icisleri.gov.tr 

Uğur ŞİMŞEK                         Mustafa Metin YALÇIN     

   V.H.K.İ.         İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü    


